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Katsaus projektiin
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Yhteistyömme tavoitteet
Toinen reitti yliopistoon -hankkeen tavoitteena on
kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa avoimen väylää eli
vaihtoehtoisia reittejä tutkintokoulutukseen
todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle.
Yhtenä tärkeänä elementtinä työssä on reitteihin liittyvien
tiedotus-, neuvonta -ja ohjauspalveluiden kehittäminen.
Hellonin tehtävänä on luoda avoimen väylälle
käyttäjälähtöinen opintopalvelukonsepti, joka huomioi
erilaisiin kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden tarpeet.
Näitä kohderyhmiä ovat toisen asteen opiskelijat
(näyttöreitti), välivuotta viettävät nuoret (vaihtoehtoisen
oppimisen reitti) sekä aikuiset (elinikäisen oppimisen
reitti).
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Projektin sisältö
Projekti alkoi palvelumuotoilun koulutuksella, jonka
tavoitteena oli, että hankehenkilökunta saavuttaisi
yhteisen ymmärryksen siitä, miten opintopalveluita ollaan
suunnittelemassa käyttäjälähtöisesti.
Projektin käynnistävässä kokouksessa sovimme, että
projektissa keskitytään luomaan opintopalvelukonsepti
avoimen väylälle, ei yksittäisille reiteille (nk. näyttöreitti,
vaihtoehtoinen reitti, elinikäisen oppimisen reitti).
Valitsimme peilauspinnaksi kolme eri oppiainetta, joissa
kaikissa on käytössä avoimen väylä. Näitä olivat ItäSuomen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Åbo
Akademissa tarjolla oleva tietojenkäsittelytiede (15 op),
Aalto-yliopiston tekniikan opintoihin johtava Kevätväylä (27
op) sekä Itä-Suomen yliopistossa ja Vaasan yliopistossa
tarjottavat oikeustieteen opinnot (60-180 op).
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Käyttäjäymmärrys ja
yhteiskehittäminen
Haimme käyttäjäymmärrystä haastattelemalla 13
kyseisten opintokokonaisuuksien opiskelijaa sekä kahta
toisen asteen opinto-ohjaajaa. Lisäksi haastattelimme
avoimen yliopistojen työntekijöitä sekä vähintään yhtä
oppiaineen yhteyshenkilöä jokaisesta
opintokokonaisuudesta.
Lisäksi yhteiskehitimme käyttäjäymmärrysvaiheessa esiin
tulleita oivalluksia edelleen TRY-projektiryhmän voimin
työpajassa. Tämän jälkeen loimme opiskelupalveluiden
lopullisen konseptin palvelupolkuineen, viestinnällisine
kärkineen ja työkaluina toimivine konseptikortteineen.
Lisäksi loimme suunnitelman sille, miten uusia palveluita
voidaan alkaa pilotoida ja miten niiden menestystä
voidaan mitata.
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Projektin kulku
Palvelumuotoilun
koulutus

- Johdatus käyttäjälähtöisyyteen
- Palvelumuotoilun periaatteet ja kehitysprosessi
- Empatia, oivallukset ja kokeilut palvelumuotoilussa
Koulutus 1

Koulutus 2

Käyttäjäymmärrys
Työpaketeista
vastaavien
haastattelut

Pilottireittien
Pilottikohteiden
viestintämateriaaliin yhteyshenkilöiden
tutustuminen
haastattelut

Käyttäjähaastattelut
(15 kpl)

Käyttäjätutkimuksen
analyysi

Konseptinkehitys
Palvelupolkujen ja TRY-hankkeen
viestinnällisten
työntekijöiden
kärkien luonti
yhteiskehittämistyöpaja

Opintopalveluiden
konseptin
luonti

Opintopalveluiden
työkalujen
luonti

Pilotin
suunnittelu
Pilotoinnin
suunnittelu
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Käyttäjäymmärryksestä nousevat
keskeiset havainnot
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Avoimen väylän mahdollisuudet ja haasteet
!
•

•

Opiskelijat kokevat avoimen väylän erittäin tervetulleeksi mahdollisuudeksi
päästä tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Se “tuntuu liian hyvältä ollakseen
totta”.
Erityisesti arvostetaan sitä, että motivaatio testataan
opiskelumenestyksellä tai opiskelemalla tarpeeksi pitkään avoimessa
yliopistossa.

•

Neuvontaa ja ohjausta on jo nyt tarjolla runsaasti. Opiskelijat jopa
hämmästelivät tarjolla olevan tuen määrää, kunhan olivat ensin löytäneet
sen.

•

Koulutukseen ilmoittautumisen pääasiallinen tietolähte, opintopolku.fi on
uudistumassa ja selkeytymässä.

•

Opiskelijan on haastavaa löytää tietoa avoimen väylästä. Tietoa on,
mutta se on pirstaleista ja useilla eri sivuilla.

•

Opintokokonaisuuksien vertailu yliopistojen välillä on vaikeaa.

•

Opiskelijan on hankala hahmottaa, miten hän voi edetä avoimen
väylältä tutkinto-opiskelijaksi.

•

Opinto-ohjaajat ovat tiedonvälittäjän asemassa, mutta heidän
huomionsa kohdistuu pääosin tutkinto-opiskeluun ohjaamiseen.
Opinto-ohjaajat eivät myöskään saa tietoa siitä, kuka opiskelija
pääsee sisään haluamaansa oppilaitokseen ja kuka ei.

•

Opintopolku.fi:n uudistus on vielä kesken eikä sen rakenne ole
avoimien yliopistojen omissa käsissä.

•

Eri elämänvaiheissa avoimen väylälle tulevilla opiskelijoilla on
keskenään hyvin erilaiset tavoitteet, haasteet ja tukikanavat, vaikka
kaikilla onkin tähtäimessä opiskelupaikka tiedekunnassa (kts. seuraava
sivu).
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Eri kohderyhmien erot
Googlen varassa
Opon vaikutuspiirissä

Näyttöreitti
(Toisen asteen opiskelijat)

Vaihtoehtoinen reitti
Elinikäisen oppimisen reitti
(Välivuotta viettävät nuoret)
(Työssäkäyvät aikuiset)

Päästä sisään yliopistoon
ilman stressiä

Kokeilla toimisiko “toiseksi
paras vaihtoehto” itselle

Päästä työelämässä eteenpäin

Haasteet

Yliopistossa vaadittavat
opiskelutaidot puuttuvat

Päätöksenteko:
Onko tämä mun juttu vai
yritänkö vielä muualle?

Ajankäyttö sekä omillaan olo
myös vaikeina hetkinä

Pääasiallinen
tuki

Oman toisen asteen
oppilaitoksen opinto-ohjaaja

Vertaiset, tuutorit

Avoimen yliopiston
oppiaineen yhteyshenkilö

Tavoite
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Toisen asteen opiskelijoiden näkökulma
avoimen väylään (näyttöreitti)
!
•

Oppilas voi kokeilla aitoa kiinnostustaan oppiainetta ja alaa kohtaan sekä
sitä, millaista yliopisto-opintojen suorittaminen käytännössä on.

•

Opiskelu avoimessa on ainakin joissain oppiaineissa maksutonta.

“Aihe kiinnosti minua ja halusin oppia
sitä, mutta oli yhtä lailla hyvä, että
opiskelut johtavat suoraan
opiskelupaikkaan.”

•

Väylä on käytännössä tarkoitettu vain lukiolaisille. Ammattikoulun
opiskelijoille yliopisto tuntuu hyvin kaukaiselta ajatukselta ja heille
ammattikorkeakoulu on luontevampi vaihtoehto.

•

Opintoja ovat pystyneet tekemään loppuun lähinnä “kympin oppilaat”,
joiden pääsy yliopistoon on muutenkin todennäköistä.

•

Opiskelijoiden pudokkuusaste on korkea, sillä opiskelu vaatii paljon
vaivannäköä muutenkin vaativien toisen asteen opintojen ohessa.

•

Opinto-ohjaajille ei ole saatavilla tarpeeksi ohjausmateriaalia.

•

Opintopolku.fi on opiskelijoiden ja opinto-ohjaajien mielestä sekava.

•

Opintoja järjestetään yhteistyössä useiden eri oppilaitosten kanssa, joten
opiskelijalle voi olla epäselvää, minne hän suorittaa opintojaan.

•

Tutkintopaikkaan vaadittavien avoimen väylän opintojen määrä ei ole
opiskelijoille selvää.

•

Tiedekuntaan siirtymisen prosessi on vaikeasti hahmotettavissa;
opiskelijoilla on epävarmuutta siitä, miten prosessi etenee.

Välivuotta viettävien näkökulma
avoimen väylään (vaihtoehtoinen reitti)
!
•

Opiskelijaryhmän tarjoama vertaistuki

•

Aktiiviset tuutorit

•

Kampuksen tukipalvelut (esim. laskutupa)

•

•

Avoimen väylästä löytyy tietoa Googlella, mutta se ei tunnu riittävältä.
Opiskelijat tarvitsevat “toisen mielipiteen” joko muualta netistä tai
samassa oppilaitoksessa opiskelevilta kavereiltaan. Tutkintoopiskelijat puolestaan eivät ole juurikaan tietoisia avoimen väylästä.

•

Toisen asteen oppilaitosten opoilla pitäisi olla enemmän tietoa
avoimen väylästä, sillä heidän neuvonsa kaikuvat vielä opiskelijoiden
korvissa, vaikka yhteys opoon onkin katkennut.

•

Suosituilla väylillä (esim. Kevätväylä) kaikki halukkaat eivät pääse
opiskelemaan.

•

Korkea pudokkuusaste, kun opintojen vaativuus selviää. Pudokkaat
vievät paikan muilta, sillä vaikka varapaikan saisi, opintojen sisältöihin
on vaikea päästä mukaan, jos opinnot aloittaa myöhässä. (Kevätväylä)

•

Epäilys omia kykyjä kohtaan opintojen alussa on hyvin yleistä.

•

Kurssien arvosanat ja näin ollen varmuus tutkinto-opiskelupaikan
saamisesta tulevat liian myöhään pääsykokeisiin nähden, mikä
aiheuttaa epävarmuutta.

Avoimen väylä tarjoaa mielekästä tekemistä välivuoden ajaksi.

“Avoimen väylä kuulosti hyvältä ratkaisulta
välivuoden sijaan, sillä en päässyt haluamaani
opiskelupaikkaan.”

Aikuisopiskelijoiden näkökulma avoimen
väylään (elinikäisen oppimisen reitti)
!
•

Mahdollistaa opiskelun töiden ohessa.

•

Avoimen väylän olemassaolosta ei tiedetä.

•

Aikaisemmat korkeakoulututkinnot luetaan hyväksi sivuaineisiin, mikä
lyhentää monilla opiskelun kestoa merkittävästi.

•

Tietoa aikaisempien korkeakoulututkintojen hyväksilukemisesta ei
välttämättä löydy; asia tulee myönteisenä yllätyksenä.

•

Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen on haastavaa.

•

Tietoa on hankala löytää ja opiskelija joutuu klikkailemaan linkistä
toiseen hahmottaessaan kokonaiskuvaa opinnoista.

•

Opintoja järjestetään yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa, joten
opiskelijalle on ehkä epäselvää, minne hän suorittaa opintojaan.

•

Yhteistyöoppilaitoksissa ei ole vakiintunutta ja yhdenmukaista opintoohjausta.

”En pystyisi mihinkään muuhun nyt,
kun on kokopäivätyö ja lapsia.”

3
Käyttäjälähtöinen
opintopalveluiden konsepti
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Kolmitasoinen palvelukonsepti
•

•

•

•

Ehdotamme, että avoimen yliopiston opintopalvelut perustuvat
palveluiden kolmitasoiseen jaotteluun. Tasot kokoavat yhteen ne
elementit, joista opiskelupalvelut koostuvat sekä varmistavat, että avoimen
väylän opiskelijoiden eri vaiheessa ilmeneviin tarpeisiin vastataan
resurssitehokkaasti.

Ohjaus
Neuvonta
Tiedotus

Kuvaamme tässä luvussa palvelukonseptin kolmen eri tason tavoitteet,
niissä käytettävät kanavat, sekä vastuulliset tahot palvelun toteuttamiseksi.
Seuraavassa luvussa (4) esittelemme seikkaperäisesti elementit, joita eri
tasoihin kuluu sekä esitämme organisaatiotasoisia suosituksia, joita
käyttäjälähtöisten opintopalvelujen toteutus vaatii.
Luvussa 5 kerromme opiskelijan polun avulla, miten eri elementit
näyttäytyvät opiskelijalle hänen avoimen väylän opintojensa aikana.

Tavoitteet

Kanavat

Palvelukonsepti kokoaa
yhteen palvelun keskeiset
elementit ja kuvaa mikä
on palvelun tavoite.
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Kolmitasoinen palvelukonsepti

OHJAUS
OHJAUS

Yksilöille
Henkilökohtainen auttaminen

Merkityksellinen

NEUVONTA
Emotionaalinen

TIEDOTUS
Funktionaalinen

Ryhmille
Yleisesti tai ryhmälle annetut neuvot, jotka
tekevät opiskelusta helpompaa.

Massoille
Tuottaa tietoisuuden ja mahdollistaa opiskelun
aloittamisen ja jatkamisen.

Opintopalvelut
jaotellaan kustannustehokkuuden,
tavoittavuuden ja
vaikuttavuuden
mukaan kolmeen
tasoon. Tiedotus
palvelee massoja,
neuvonta ryhmiä ja
ohjaus yksilöitä.
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Tiedotus – tiedonkulku massoille

Tavoitteet

OHJAUS

NEUVONTA
Kanavat

TIEDOTUS
Funktionaalinen

Tiedotuksen tehtävänä on täyttää potentiaalisen opiskelijan funktionaalinen
tarve: kertoa, että yliopistoon on mahdollista päästä tutkinto-opiskelijaksi
avoimen väylää pitkin. Tiedotus on opintopalvelujen kaikista tärkein ja samalla
kustannustehokkain palvelu. Se on perusta, jonka päälle voidaan rakentaa muita
opintopalveluja, mutta jotka ilman funktionaalisen tarpeen täyttymistä jäävät
sattumanvaraisiksi ja kalliiksi harjoituksiksi. Tiedotus on suunnattu massoille;
muut opintopalvelut keskittyvät yksilöllisempään tarpeeseen.
Mitä pidempi aika potentiaalisella opiskelijalla on kulunut omista toisen asteen
opinnoistaan, sitä enemmän hän on tietoa etsiessään Googlen varassa.
Opiskelijoiden ensisijaisen tietolähteen on tarkoitus olla opintopolku.fi, mutta
tämän lisäksi suosituimmille väyläopinnoille kannattaa rakentaa oma,
hakukoneoptimoitu markkinointisivu joko avoimen yliopiston tai tiedekunnan
sivustolle. Opintopolku.fi:ssä olevat tiedot ovat hyvin käytännönläheisiä,
markkinointisivustot taas maalaavat kuvaa opiskelijan tulevaisuudesta kyseisen
oppiaineen opiskelijana ja ammattilaisena. Sivuston ylläpito on oppiaineen
yhteyshenkilön vastuulla.
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Neuvonta – opiskelun helpottaminen

Tavoitteet

OHJAUS

NEUVONTA
Emotionaalinen
Kanavat

Neuvonta täyttää opiskelijan emotionaalisen tarpeen. Sen tehtävänä on
helpottaa opiskelijan arkea ja saada opiskelijalle aikaan tunne, että hän on
tilanteen tasalla. Neuvonta tarkoittaa yleisesti tai jollekin ryhmälle annettuja
vinkkejä, muistutuksia ja suuntaviivoja. Avoimen yliopiston on huolehdittava, että
opiskelijoille on olemassa neuvontaa, mutta sen tärkeinä käytännön toteuttajina
ovat vertaisryhmät, tuutorit ja toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajat.
Parhaimmillaan neuvonta on tehokasta ja kiinnittää opiskelijan opiskeluihin
myös sosiaalisesti.
Neuvonnan kanavat ovat moninaiset. Ne voivat olla orientaatio- ja
tutustumistilaisuuksia, opiskelijaryhmän sisäisiä pikaviestiryhmiä (esim. Telegram
tai Facebook messenger), joissa oppiaineen suunnittelija on kuulolla tai
opiskeluun tarkoitettuja tiloja, joissa on saatavilla opastusta. Ne voivat myös olla
työkaluja: opintovalmiuksia mittaavia testejä, digitaalisia opintojen suunnittelu- ja
seurantatyökaluja, tietopankkeja tai koosteita. Kussakin oppiaineessa on hyvä olla
käytössä useampi neuvonnan elementti. Elementtien valitseminen ja tuotanto on
avoimen yliopiston oppiaineen yhteyshenkilön vastuulla.
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Ohjaus - henkilökohtainen auttaminen

Tavoitteet

OHJAUS
OHJAUS
Merkityksellinen

Kanavat

Ohjaus on opiskelijan henkilökohtaista palvelemista. Sen tehtävänä on auttaa
opiskelijaa navigoimaan avoimen ylipiston ja tiedekunnan välillä ja edesauttaa
opiskelijan siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. Ohjaus on opintopalvelujen kallein
ja resursseja vievin muoto. Sitä tarvitaan ja sitä on oltava tarjolla, mutta on
järkevää kehittää alemman tason opintopalveluja – viestintää ja neuvontaa –
sellaisiksi, että ne vastaavat opiskelijoiden yleisempiin kysymyksiin jo ennen kuin
opiskelija edes osaa kysyä niitä. Näin opiskelijoiden laadukkaaseen ohjaukseen
jää riittävästi resursseja.
Ohjauksen on syytä tapahtua opiskelijan suuntaan yhden luukun periaatteella.
Ohjauksen tärkein kanava on avoimen yliopiston kunkin oppiaineen yhteyshenkilö.
Tehokkainta on luoda avoimen yliopiston ja tiedekunnan välille tiivis yhteistyön
malli, esimerkiksi oma pikaviestikanava ja/tai viikottaiset kokoukset. Jotkut
yliopistot ovat kehittämässä tiketeillä toimivaa palvelupiste -palvelua
ohjaustarpeeseen vastaamiseksi.
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Opintopalvelujen suunnitteluperiaatteet

Suunnittelun
periaatteet

Kolmitasoinen palvelu

Yhden luukun periaate

Ei yllätyksiä

Opintopalvelut jaotellaan
kustannustehokkuuden,
tavoittavuuden ja vaikuttavuuden
mukaan kolmeen tasoon.

Kunkin oppiaineen
opiskelijoiden tukemisesta
vastaa ensisijaisesti yksi taho.

Opiskelijalla on käytössään kaikki
tarvittava tieto käytännön
opiskelusta siinä vaiheessa, kun hän
ilmoittautuu avoimeen yliopistoon.
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Opintopalvelujen toteuttaminen käytännössä

Suunnittelun
periaatteet

Kolmitasoinen palvelu

Yhden luukun periaate

Ei yllätyksiä

Opintopalvelut jaotellaan
kustannustehokkuuden,
tavoittavuuden ja vaikuttavuuden
mukaan kolmeen tasoon.

Kunkin oppiaineen
opiskelijoiden tukemisesta
vastaa ensisijaisesti yksi taho.

Opiskelijalla on käytössään kaikki
tarvittava tieto käytännön
opiskelusta siinä vaiheessa, kun hän
ilmoittautuu avoimeen yliopistoon.

MItä vaaditaan yliopistoilta, niiden tietojärjestelmiltä ja prosesseilta?

Käytännön
toimenpiteet

Koosta avoimen yliopiston
opintopalvelukokonaisuus niin,
että siinä on elementtejä sekä
tiedotuksesta, neuvonnasta
että ohjauksesta.
(Kts. Luku 4 Opintopalveluiden
elementit)

Mahdollista työnjaon selkeytyksellä,
yhteistyömalleilla ja muilla
organisatorisilla toimenpiteillä se,
että jokaisella oppiaineella on yksi
taho, jolla on tahto ja kyky hoitaa
opiskelijan asia alusta loppuun.
(Kts. Luku 6 Organisaatiotasoiset
suositukset)

Näe vaivaa asioiden
selittämiseksi perusteellisesti,
mutta ytimekkäästi. Testaa
luomiasi sisältöjä muilla kuin
asiaa tuntevilla ihmisillä ennen
julkaisua.
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4
Käyttäjälähtöisten
opintopalveluiden elementit
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Opintopalvelujen koostaminen elementeistä
Ohjaus
Neuvonta
Tiedotus

Panosta tiedotukseen, sillä se
keventää työtaakkaa resurssiintensiivisemmistä palveluista.

Elementit:

•
•

Hakukoneoptimoitu oppiaineen
markkinointisivusto
opintopolku.fi

Ota avoimen yliopiston
neuvontapakkiin vähintään kolme
neuvonnan elementtiä. Jos
oppiaine on suosittu, keinoja on
syytä olla käytössä useampia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyväksymissähköposti
Opintovalmiuksia mittaava testi
Ura- ja opiskelijatarinat
Orientaatiotilaisuus
Usein Kysytyt Kysymykset (UKK)
Chattirobotti
Vertaistuki pikaviestiryhmässä
Akateeminen tietopankki
Virtuaalinen tenttiklinikka

Mahdollista henkilökohtainen neuvonta
roolituksella ja käytännön työkaluilla.
Huomioi, että resurssi-intensiivisen
ohjauksen tueksi tarvitaan myös
organisatorisia toimenpiteitä.
•
•
•

Oppiaineen yhteyshenkilön tuki
Virtuaalihuone
Tarkistuspisteet
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4.1
Tiedotus

Tiedotuksen elementit
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Tiedotus

Oppiaineen markkinointisivusto

Avoin yliopisto tuottaa omille sivuilleen jokaista avoimen väylään kuuluvaa oppiainetta varten
oman hakukoneoptimoidun sivuston. Tämä on sivusto, jonne potentiaalinen opiskelija päätyy
Googlesta. Sen tehtävänä on saada potentiaalinen opiskelija tietoiseksi väyläopinnoista sekä
antaa hänelle mielikuva, millaista olisi opiskella kyseistä oppiainetta ja tehdä työtä, johon
oppiaine valmistaa. Yksityiskohtaiset tiedot opiskelun sisällöstä löytyvät opintopolku.fi:stä.
•

Päätiedot: tutkintoala, tutkintonimike, hakuaika, järjestävä yliopisto, tutkinto-oikeuteen
tarvittavat opintopisteet ja arvosanavaatimus, opintojen kesto, suoritusmuoto, opintojen hinta
avoimessa (tuodaan suoraan opintopolku.fi:stä)

•

Opintokokonaisuuden myyntipuhe (ei saa olla sama teksti kuin opintopolku.fi:ssä)

•

Vastaa kysymykseen, mihin opinnoilla voi työllistyä?

•

Testi: onko tämä minun alani?

•

Opiskelijan tarina

•

Lue lisää ja ilmoittaudu: opintopolku.fi

Tästä pidettiin:
Tiedon visualisointi
Piktogrammit
Testi ja suunnittelu
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Tiedotus

Esimerkki markkinointisivuston sisällöstä

Avoimen yliopiston opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi
Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmät ovat uudistumassa.
Todistusvalinnan ja pääsykokeiden lisäksi yliopistoon voi päästä
tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Tällöin riittävä määrä
avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja takaa opiskelupaikan
tiedekunnassa tutkinto-opiskelijana.
Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella
oikeustieteitä tavoitellakseen kandidaatin tai maisterin tutkintoa.
Avoimen väylän kautta pääsee tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan,
kun on suorittanut 60 opintopistettä oikeustieteen opintoja.
Arvosanakriteerejä ei ole. Opiskeltavan tutkinnon nimike on
hallintotieteiden kandidaatti (HTK) tai maisteri (HTM).
Tutkintoala: Oikeustiede
Opintopisteet: 60 op
Hakuaika: XX.XX.XXXX - XX.XX.XXXX
Opintojen kesto: 4 vuotta kokoaikaisena
Vastaava yliopisto: Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto
Hinta: X €

Mihin opinnoilla työllistyy?
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella voi opiskella
joko erikoisjuristitutkinnon (HTK/HTM) tai yleisjuristitutkinnon
(OTM/ON), mutta vain HTK7HTM-opintoihin voi hakeutua
avoimen väylän kautta. Tämä tutkinto antaa pätevyyden toimia
lakimiehenä tietyillä erikoisaloilla, esimerkiksi finanssisektorilla
ja ympäristöoikeuden parissa. Yleisjuristitutkinto (ON/OTM)
puolestaan vaaditaan silloin, jos haluaa työskennellä
asianajajana, syyttäjänä tai tuomarina. Vaikka tutkintojen
rakenteet ja sisäänpääsyvaatimukset eroavat toisistaan,
tutkintoihin opiskellaan osittain samoilla opintojaksoilla.
Oikeustieteiden laitoksen sivuilta löydät tarkkoja
työllistymisselvityksiä kummastakin tutkinnosta.

Onko oikeustiede sinun alasi?
Ennen avoimeen yliopistoon ilmoittautumista kannattaa
pohtia, mitä tavoittelet opiskelulla. Tutustu oikeustieteen
opiskeluun Minustako oikeustieteilijä? -testin avulla, jotta saat
käsityksen siitä, millaista oikeustieteen opiskelu on. Testissä on
kaksi osaa, ja se koostuu monivalintakysymyksistä ja
väittämistä sekä kirjallisesta materiaalista. Testin tekeminen ei
vie kauaa, mutta kirjalliseen materiaaliin perehtyminen vie
muutaman tunnin.
Katso tarina siitä, millaista oikeustieteen opiskelu on.

Koulutuspolku, jossa on
kuvattuna se, milloin siirtyminen
tiedekuntaan tapahtuu

Katso esimerkki testistä täältä:
https://sway.office.com/
qpuqdNSPA2C2M7wq
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Tiedotus

Sisällön hakukoneoptimointi

Koska potentiaaliset opiskelijat ovat pitkälti Googlen varassa, sivustojen on
oltava huolella hakusanaoptimoituja.
Jokaisen sisällöntuottajan pitäisi muistaa vähintään nämä optimoinnin
elementit:
1. Selvitä ja määritä sivuston tärkeimmät hakusanat.
• Pyydä työhön tarvittaessa apua IT-palveluista.
2. Tee tekniset hakukonemuotoilut:
• Title: Sivuston title on se teksti, joka näkyy Googlen hakutuloksissa sinisenä
otsikkona, se ei siis ole sama kuin sivuston varsinaisessa sisällössä näkyvä
pääotsikko. Sillä on erittäin suuri merkitys hakukonenäkyvyydessä. Titlessä
pitää olla sivuston tärkein hakusana ja se saa olla enintään 57 merkkiä pitkä
esim. Avoimen opinnoilla opiskelijaksi oikeustieteelliseen.
• Meta description: Kirjoita sivuston meta-kuvaukseen lyhyt myyntiteksti
koulutusohjelmasta ja sivuston sisällöstä. Tämä teksti näkyy Googlen
hakutuloksissa harmaalla title-tekstin alapuolella. Tekstissä pitää olla tärkein
hakusana ja se saa olla enintään 156 merkkiä pitkä. Lopeta teksti aktiiviseen
kehotukseen, esim. Ilmoittaudu nyt! tai Lähde unelmiesi uralle!

3. Muokkaa sisältö hakukoneystävälliseksi:
• Otsikko: Käytä sivuston tärkeintä hakusanaa, esim. [Pääaineen] tutkintoopiskelijaksi avoimesta yliopistosta. Tarkista, että tämä on määritelty H1-otsikolla
tai <h1> -tagilla ja ettei tätä otsikkotagia ole käytetty useammin kuin kerran.
• Väliotsikot: Käytä paljon väliotsikoita (H2- tai H3-otsikko tai <h2> ja <h3> -tagi)
• Leipäteksti: Käytä sivuston tärkeintä hakusanaa ensimmäisessä lauseessa tai
kappaleessa. Käytä myös muita oleellisia hakusanoja tekstin joukossa. Etusivulla
olevan tekstin on hyvä sisältää vähintään 1000 sanaa. Älä kopioi tekstiä muilta
sivustoilta; noin 80% sivuston tekstistä pitää olla uniikkia.
• Listat: Muotoile tekstiä listoilla ja numeroiduilla listoilla. Käytä kumpaankin näistä
tekstieditorin tätä työkalua, jotta muotoilut tulevat myös html-kieleen.
• Linkit: Linkkaa teksti vähintään opintopolkuun tai oppiaineen
markkinointisivustolle sekä tiedekuntaan oppiaineen sivuille. Nimeä sisäinen linkki
sivuston nimellä tai muulla sivuston tärkeällä avainsanalla, esim. Lue lisää
opintopolku.fi:stä (ei Lue lisää täältä) tai Tutustu tarkemmin
tutkintorakenteeseen.
• Kuvat: Jäsentele tekstiä kuvien ja grafiikan avulla. Hyvä suhde on, että jokaisella
sivulla on 1-2 kuvaa noin 200 sanaa kohden. Optimoi kaikki kuvat ennen kuin lisäät
ne sivuille: anna kuvalle mahdollisimman informatiivinen tiedostonimi, esim.
Avoimen yliopiston opinnoilla pääsee tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan. Syvennä
asiaa kuvan vaihtoehtoisella tekstillä (alt-tagi), esim. Avoimen väylä on keino
päästä tutkinto-opiskleijaksi ilman pääsykokeita ja todistushakua. Pakkaa kuvat
mahdollisimman pieniksi esim. osoitteessa https://tinypng.com/
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Tiedotus

Opintopolku.fi

Avoimen yliopiston
opetus voisi olla
kuvattuna omana
violettina lehtenään.
Avoimen väylän sisällöt
löytyisivät tämän alta.

Opintopolku.fi on virallinen opiskeluihin liittyvän tiedon foorumi, mutta se ei ole täysin avoimen
yliopiston omissa käsissä eikä se ole ensimmäinen tietolähde opiskelijalle. Suosittelemme, että
opintopolku.fi:hin luodaan oma osio avoimen yliopiston opinnoille, ja että sen alle tulee omana
alasivunaan avoimen väylän esittely. Opintopolun tehtävänä on antaa opiskelijalle yksityiskohtaista
käytännön tietoa opiskelusta.
Sisältö:
• Päätiedot: tutkintoala, tutkintonimike, hakuaika, järjestävä yliopisto, tutkinto-oikeuteen tarvittavat
opintopisteet ja arvosanavaatimus, opintojen kesto, suoritusmuoto, opintojen hinta avoimessa
• Opintokokonaisuuden / moduulien esittely
• Tutkintorakenne
• Opintojen suunnittelu
• Ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon (linkki oikeaan paikkaan)
• Opiskelun aloittaminen
• Koulutuspolku kriittisine ohjauspisteineen
• Neuvonta ja ohjaus: orientaatio, vertaistuen muoto, oppiaineen yhteyshenkilön ja opinto-ohjaajan
tuki ja yhteystiedot
• Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi+linkki tiedekunnan sivuille tutkintokokonaisuuden
hahmottamiseksi.
Suodattimet, joita toivotaan:
• Tietyn alueen yliopistot (karttarajaus+maakuntavalikko)
• Tietyn oppiaineen kautta (esim. Tietojenkäsittelytiede)
• Tietyn sisäänpääsyvaatimustason mukaan (esim. Kaikki aineet, joihin vaaditaan 15 op)
Copyright Hellon. All rights reserved.

4.2
Neuvonta

Neuvonnan elementit
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Hei, (nimi)!
Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä Oulun yliopiston avoimeen
yliopistoon avoimen väylälle! Ilmoittautumisesi on nyt vahvistettu.

Neuvonta

Kuten jo tiedätkin, avoimen väylän opintojen on tarkoitus johtaa
yliopistopaikkaan. Kun olet suorittanut kolme tietojenkäsittelytieteen kurssia
(yhteensä 15 op) vähintään hyvin arvosanoin (keskiarvo 3), pääset
tietojenkäsittelytieteen tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Yhden
kursseista on oltava ohjelmointi.

Hyväksymissähköposti opiskelijalle

Miten aloitan?
Aloita opinnot ottamalla käyttöön Oulun yliopiston käyttäjätunnus tämän
linkin kautta. Käyttäjätunnus on avaimesi yliopiston eri järjestelmiin. Tarvitset
käyttäjätunnuksen käyttöönottoa varten henkilökohtaiset pankkitunnuksesi.
Aktivoinnin aikana käyttäjätunnuksesi näytetään sinulle. Se on yleensä 8
merkkiä pitkä ja merkit kirjoitetaan pienillä kirjaimilla. Käyttäjätunnuksesi on
voimassa koko opiskelun ajan. Kirjoita se itsellesi muistiin. Lisäksi valitset
itse salasanasi. Luomasi salasana on voimassa 180 vuorokautta.
Ilmoittaudu seuraavaksi ohjelmoinnin kurssille (5 op), joka on avoimen
väylän opintojen opiskelijoille pakollinen opintojakso sekä vähintään kahdelle
muulle tietojenkäsittelytieteen kurssille. Myös niihin ilmoittautuminen
tapahtuu opintopolku.fi:ssä. Ilmoittautumisen kevätlukukaudelle tulee olla
tehtynä XX.XX. mennessä.

Hyväksymismeili ei ole ainostaan vahvistus opiskelupaikasta, se on myös neuvonnan väline, joka
antaa askelmerkit opiskelulle. Sen tehtävänä on vahvistaa aiemmin saatu tieto ja antaa
syventävää tietoa käytännön asioista. Meilissä ei kuitenkaan pitäisi enää olla uutta tietoa, jolla
on vaikutusta siihen, kuinka sitoutunut opiskelija on opiskelupäätökseensä.

Opiskelun muoto
Suurin osa opinnoista tapahtuu etäopintoina, mikä tarkoittaa mm.
verkkokurssien suorittamista, lähdekirjojen ja artikkeleiden opiskelua sekä
mahdollisten luentonauhoitusten seuraamista. Tietojärjestelmien
suunnittelun perusteet -opinnoissa on mukana myös lähiopetusta eli luentoja
paikan päällä; ota tämä huomioon, kun suunnitellet opintojasi.
Etäopinnot on mahdollista suorittaa omaan tahtiin. Varaa eri opintojaksojen
suorittamiseen riittävästi aikaa ja suunnittele sekä yliopisto- että toiseen
asteen opintosi ja ajankäyttösi huolella. Saat apua realistisen ja voimavarasi
huomioon ottavan suunnitelman tekemiseen opintokoordinaattorilta.
Tässä opintokoordinaattorisi yhteystiedot:

•

•

•

•
•

•

•

Vahvistus: olet nyt avoimen yliopiston opiskelija ja opintojen kautta on mahdollisuus hakeutua
tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta ilman todistusvalintaa tai pääsykokeita.
Miten aloitan: käyttäjätunnuksen käyttöönotto ja kursseille ilmoittautuminen, linkki
kurssitarjottimeen opintopolku.fi:ssä tai yliopiston sivuilla.
Opiskelun muoto: pituus, mitä lähiopetus tai etäopetus käytännössä tarkoittaa (esim.
opiskeluvinkit)

Diana Yletyinen
Sähköposti: diana.yletyinen@oulu.fi
Puhelin ja whatsapp: 040 12 34 (arkisin klo 9-16)

Tenttiminen
Kunkin opintojakson päätteeksi on tentti. Tenttiminen tapahtuu joko netissä
luennoitsijan kurssin alussa antamien ohjeiden mukaan tai Oulun yliopiston
kampuksella valvotussa tilaisuudessa. Merkitse tenttipäivät ajoissa
kalenteriin ja varaa niihin koko päivä.

Muista
suunnitteluperiaate:
ei yllätyksiä

Opinnoissa käytettävät järjestelmät
Opintojesi aikana käytät monia erilaisia järjestelmiä. Niiden käyttö voi alussa
tuntua vaikealta niiden käyttö voi tuntua vaikealta, mutta ne oppii yleensä
kuitenkin nopeasti.
WebOodi
Yliopiston opintotietojärjestelmä. WebOodista näet omat tietosi, opintosi,
arvosanasi sekä lisätietoja valitsemiisi kursseihin liittyen.
Opintopolku.fi
Kursseille ilmoittautuminen. Ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen. Sivun
oikeassa laidassa on hakulomake, mitä kautta ilmoittautuminen tehdään.
Näet täältä myös opintojen oikeus-ajan.
Optima
Oppimisympäristö, josta löydät kurssien tehtävät ja jonne myös palautat
tehtäväsi. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitset kurssiavaimen. Saat
avaimen erillisessä sähköpostissa.

Tenttiminen: miten tapahtuu, miten uusitaan

Opiskelijasähköposti
Ilmoittautuessasi opiskelijaksi sinulle luodaan automaattisesti yliopiston oma
sähköpostiosoite. Huomaathan, että esimerkiksi WebOodissa yliopiston
sähköpostiosoite täytyy olla ensisijainen sähköpostiosoite. Pääset
aktivoimaan ja kirjautumaan yliopiston sähköpostiin tästä:
https://outlook.office.com/owa

Opinnoissa käytettävät järjestelmät: lista kaikista opiskeluun kuuluvista järjestelmistä linkkeineen
ja tieto siitä, mihin niitä käytetään. Erikseen tieto siitä, miten opiskelujen etenemistä voi seurata.

Lukkari
Opiskelijoiden lukujärjestys

Haku tiedekuntaan: mitä käytännössä pitää tehdä, jotta saa opiskelupaikan tiedekunnasta. Tieto
esim. yhteishaun päivämääristä ja siitä, miten avoimen väylä merkitään hakulomakkeeseen.
Nimetyn yhteyshenkilön tiedot

Löydät usein kysyttyjä kysymyksiä järjestelmistä täältä:
https://sway.office.com/uaKCyo1yINCu725a?accessible=true

Haku tiedekuntaan
Kun tutkinto-opiskelijaksi oikeuttava opintomäärä – 15 op – on kasassa ja
arvosanojesi keskiarvo on vähintään 3, pääset hakeutumaan tieto- ja
sähkötekniikan tiedekuntaan tietojenkäsittelytieteen tutkinto-opiskelijaksi.
Tämä vaatii sen, että haet opiskelupaikkaa yhteishaussa, mutta
sisäänpääsysi on taattu. Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi -palvelussa.
Laita yhdeksi hakuvaihtoehdoksi Oulun yliopiston tietojenkäsittelytiede sekä
avoimen väylä.
Kevään 2019 yhteishaku alkaa 20.3. ja päättyy 3.4. klo 15.00. Varmista,
että haet ajoissa ja että kaikki vaadittavat opintojaksot ovat opintorekisterissä
ja liitteet mukana. Voit hakea opinto-oikeutta tiedekuntaan väylän kautta sen
lukukauden aikana, jolloin väyläopintoihin kuuluva viimeinen opinto on
suoritettu.
Muistathan, että apua ja tukea saat sekä Oulun avoimen yliopiston
opinto-ohjaajalta, sekä omalta toiseen asteen opintojen opinto-ohjaajaltasi.
Antoisaa opiskelua toivottaen,
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Diana Yletyinen
opintokoordinaattori

Neuvonta

Esimerkki hyväksymissähköpostin sisällöstä

Hei (nimi)!

Tenttiminen

Tervetuloa opiskelemaan oikeustieteitä Itä-Suomen yliopiston avoimen väylälle! Ilmoittautumisesi on nyt vahvistettu.

Kunkin kurssin päätteeksi on useimmiten tentti. Saat tenttipäivät ja mahdolliset suoritusmuodot kurssin alussa.

Avoimen väylän kautta pääset tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan, kun olet suorittanut 60 opintopistettä oikeustieteen
opintoja. Arvosanakriteerejä ei ole. Saat tutkinto-oikeuden hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM)
opintoihin.

Tentti tapahtuu joko kampuksella, verkossa tai sähköisenä. Voit aina tulla suorittamaan tenttejä maksuttomasti Joensuun tai
Kuopion kampukselle. Tenttejä on mahdollista suorittaa myös etätentteinä yhteistyöoppilaitostemme kautta. Tällöin ne ovat
maksullisia. Yhteistyöoppilaitokset hinnoittelevat tentit omien kulurakenteidensa mukaan, ja useimmiten ne maksavat 40-80
euroa.

Miten aloitan?
Aloittaaksesi opinnot tarvitset Itä-Suomen yliopiston käyttäjätunnuksen. Aktivoi uusi käyttäjätunnus täällä. Jos olet jo
aikaisemmin opiskellut Itä-Suomen yliopistossa, riittää, että vaihdat tunnuksesi salasanan täällä.
Opintojen tukena on yleensä oppimisympäristö Aducate/Moodle, josta löydät kunkin opintojakson suorittamisen tueksi
erilaista materiaalia sekä ohjeita opiskelusi sujumiseen. Aducate/Moodlesta löytyvät myös monimuoto- ja verkkoopintojen oppimistehtävät sekä verkkotentit. Mikäli kurssillasi ei ole käytössä Aducate/Moodlea, saat siitä tiedon
erikseen. Ota Aducate/Moodle käyttöön täällä: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/ohjeet

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää.
Lue tenteistä lisää täältä: http://www.uef.fi/web/aducate/tentit
Opinnoissa käytettävät järjestelmät
Opintojesi aikana käytät monia erilaisia järjestelmiä. Vaikka niitä on paljon, niiden käytön oppii kuitenkin nopeasti.

Opiskelun muoto

WebOodi: yliopiston opiskelija- ja opintotietojärjestelmä. WebOodista näet omat tietosi, opintosi, arvosanasi sekä lisätietoja
valitsemiisi kursseihin liittyen.

Voit suorittaa kaikki Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen opinnot etäopiskeluna. Voit myös osallistua Itä-Suomen
yliopiston järjestämille luennoille Joensuussa tai Kuopiossa.

AducateMoodle: Avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien ja yksittäisten opintojaksojen ympäristöt: ohjeet opiskeluun,
aikataulut, tiedotus, ohjaus, verkkotentit/-luennot, tehtävänpalautus

Halutessasi voit suorittaa oikeustieteen opintoja myös monissa Itä-Suomen yliopiston yhteistyöoppilaitoksina toimivissa
kesäyliopistoissa. Ne tuovat luento-opetusta toimintapaikkakunnalleen iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteistyöoppilaitokset
myös tarjoavat tentinvalvontaa sekä mahdollisuuksien mukaan tuutorointia. Jos haluat suorittaa opintojasi kesäyliopiston
kautta, ilmoittaudu suoraan opetusta tarjoavaan kesäyliopistoon; samalla sinusta tulee Itä-Suomen avoimen yliopiston
opiskelija.

UEF:n Moodle: Yliopiston perusopetuksen yksittäisten opintojaksojen ympäristöt: opetus (avoimen opiskelijat yhdistetty
perusopetukseen)

Tällä hetkellä oikeustieteen opintoja voi suorittaa seuraavissa kesäyliopistoissa:
Hämeenlinnan kesäyliopisto
Etelä-Karjalan kesäyliopisto (Imatra, Lappeenranta)
Kainuun kesäyliopisto (Kajaani)
Mikkelin kesäyliopisto
Savonlinnan kesäyliopisto
Huomioithan, että oikeustieteen opinnot vaativat paljon aikaa. Laskennallisesti 1 opintopisteen hyvä suorittaminen vie
noin 27 tuntia, joten viiden opintopisteen opintojakson hyvään suorittamiseen menee aikaa noin 135 tuntia, varsinkin jos
aikaisempaa kokemusta oikeustieteestä ei ole. Jos kaipaat apua realistisen ja omaan elämäntilanteeseesi sopivan
opintosuunnitelman tekemiseen, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä avoimen yliopiston opintosuunnittelijaan. Tässä ovat
oman alasi opintosuunnittelijan yhteystiedot:
Etunimi Sukunimi
123 456 7890
etunimi.sukunimi@uef.fi

Opiskelijasähköposti: Ilmoittautuessasi opiskelijaksi sinulle luodaan automaattisesti yliopiston oma sähköpostiosoite.
Huomaathan, että esimerkiksi WebOodissa yliopiston sähköpostiosoite täytyy olla ensisijainen sähköpostiosoite. Pääset
aktivoimaan ja kirjautumaan yliopiston sähköpostiin tästä: https://outlook.office.com/owa
Opintopolku.fi: Opintokokonaisuuteen tai opintojaksolle ilmoittautuminen ja maksaminen verkkopankkitunnuksilla.
Haku tiedekuntaan
Kun tutkinto-opiskelijaksi oikeuttava opintomäärä (60 op) on kasassa, voit siirtyä oikeustieteiden tiedekuntaan hallintotieteiden
kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinnon suorittamista varten. Siirtyminen vaatii sen, että haet opiskelupaikkaa
yhteishaussa, mutta sisäänpääsy on taattu. Hakeminen tapahtuu opetushallituksen ylläpitämässä opintopolku.fi -palvelussa.
Kevään 2019 yhteishaku alkaa 20.3. ja päättyy 3.4. klo 15.00. Varmista, että haet ajoissa ja että kaikki vaadittavat opintojaksot
ovat opintorekisterissä ja liitteet mukana.
Muistathan, että saat aina apua ja tukea Itä-Suomen avoimen yliopiston opintosuunnittelijalta tai koulutussihteeriltä.
Menestystä opintoihisi,
Etunimi Sukunimi
suunnittelija
123 456 7890
etunimi.sukunimi@uef.fi
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Neuvonta

Opintovalmiuksia mittaava testi

Opiskelijoilla saattaa olla hyvin epärealistinen kuva siitä, miten vaativia opinnot avoimessa
yliopistossa ovat ajallisesti ja taidollisesti tai millaisiin ammatteihin eri aineiden opinnot valmistavat.
Opiskelijoille tarjotaan ennen opintoihin hakeutumista mahdollisuus tehdä testi, joka osoittaa,
millaista sisältöä ja millaisia tehtäviä kussakin oppiaineessa on.
•

Testi on avoimen yliopiston sivuilla kyseisen oppiaineen markkinointisivustolla.

•

Testissä on kaikille yhteinen osuus, sekä eriytetyt osat aloittain.

•

Testissä voi olla lyhyt osio valintakokeesta antamaan käsitystä vaadituista taidoista.

•

Testin suunnitteluun osallistuu sekä suunnittelija / opintokoordinaattori että kyseisen oppiaineen
opettaja(t).

Opintoja
suunnitteleville
ihmisille

Realistisen kuvan
antaminen opinnoista

Testin käyttöaste

Oppiaineen
yhteyshenkilö
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Neuvonta

Ura- ja opiskelijatarinat

Avoimen yliopiston markkinointisivustolle luodaan osio, jossa opiskelua suunnitteleva ihminen voi
tutustua oppiainetta opiskelleiden ihmisten ura- ja opiskelijatarinoihin. Tarinat auttavat hakijoita
hahmottamaan erilaisten oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien tarjoamia mahdollisuuksia sekä
valitsemaan itselleen sopivimman kokonaisuuden.
•

Uratarinat voivat olla esimerkiksi blogikirjoituksia tai videoita.

•

Tarinoissa kerrotaan henkilön taustasta, opiskeluista sekä mahdollisesta työurasta. Tarinoissa voidaan
tuoda esiin myös työnantajan näkökulma esimerkiksi haastattelemalla tarinan päähenkilön työnantajaa.
Tämä voi kertoa näkemyksensä siitä, millaisia opiskeluun liittyviä asioita hän arvostaa palkatessaan
henkilöä.

•

Uratarinat hyödyttävät myös niitä henkilöitä, jotka hakevat suoraan tiedekuntaan tutkinto-opiskelijaksi
ja niitä voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin.

Opintoja suunnitteleville
ihmisille

Opiskelijat saavat
käsityksen siitä, mihin
oppiaineesta työllistyy

Katselukerrat, palaute

Oppiaineen
yhteyshenkilö
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Neuvonta

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Yliopiston tavat ja käytännöt eivät ole uusille opiskelijoille selviä eivätkä he välttämättä tiedä, kenen
puoleen kääntyä eri asioissa. Kunkin oppiaineen markkinointisivustolle kootaan lista usein kysytyistä
kysymyksistä.
•

Jokaiselle tiedekunnalle tai oppiaineelle on oma UKK-sivustonsa.

•

Vastauksia niin käytännön asioihin (mitä, missä, milloin jne.)

•

Tietoa kurssien sisällöistä, vaativuudesta, opiskelumuodoista jne.

•

Tietoa ajankäytöstä, opintojen etenemisen seurannasta ja järjestelmistä.

•

Jatko-opintojen suunnittelu (hakuprosessi ja mahdolliset eri väylät jne.)

Opiskelijoille ja opintoja
suunnitteleville ihmisille

Nopea tapa löytää
vastaukset yleisiin
kysymyksiin
Palautekysely UKKsivustolla, opintotoimistoon tulevien
tiedustelujen määrä
Oppiaineen
yhteyshenkilö
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Neuvonta

Chattirobotti

Henkilökohtaisen palvelun aiheuttamien kustannusten hillitsemiseksi osa ohjauksesta voidaan
toteuttaa chattirobotin avulla. Sen tehtävänä on auttaa avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneita
ihmisiä valitsemaan esimerkiksi soveltuvimman reitin. Chattirobotti osaa myös vastata yleisimpiin
kysymyksiin liittyen opiskeluun avoimessa yliopistossa.
•

Chattirobotti löytyy avoimen yliopiston nettisivujen pääsivuilta sekä oppiaineen markkoinointisivustolta

•

Oppiaineen yhteyshenkilö tai opinto-ohjaaja syöttää peruskysymykset ja tiedot robotille.

•

Chattirobotin ylläpitoon nettisivuilla tarvitaan pysyvä vastuuhenkilö.

Opintoja suunnitteleville
ihmisille

Matalan kynnyksen apu
opintojen
suunnitteluun

Käyttöaste, palautekysely jokaisen chatin
päätteeksi

IT-osasto, oppiaineen
yhteyshenkilö
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Neuvonta

Orientaatiotilaisuus

Uudet opiskelijat kokevat epävarmuutta monista käytännön asioista avoimessa yliopistossa.
Orientaatiotilaisuus on kustannustehokas tapa antaa opiskelijoille hallinnan tunnetta opintojensa
aloittamiseen. Tilaisuudessa tutustutaan tuleviin opiskelukavereihin, tuutoreihin ja oppiaineen
yhteyshenkilöön ja opinto-ohjaajaan. Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi, millaista opiskelu avoimessa
yliopistossa on ja mitä järjestelmiä yliopistolla käytetään sekä esitellään tärkeimmät tilat.
•

Oppiaineen yhteyshenkilö sekä opinto-ohjaaja avaavat vastuunsa ja selittävät, miten voivat olla
opiskelijoille avuksi.

•

Orientaatiotilaisuuteen pitää voida osallistua myös etäyhteyden kautta tai katsoa tallenteen illasta
itselle sopivana aikana.

•

Orientaatiotilaisuudessa voi olla myös oppiainekohtaisia infostandeja ja tulevat opettajat voivat
mahdollisuuksien mukaan tulla esittäytymään.

•

Opiskelijoille voidaan lähettää sähköinen fiiliskysely noin kuukausi opintojen alkamisen jälkeen, missä
kysytään opintojen aloittamisen selkeydestä sekä sitä, osallistuiko opiskelija orientaatiotilaisuuteen.

Uusille opiskelijoille

Epävarmuuden
vähentäminen

Osallistujamäärä,
osallistujaprosentti
uusista opiskelijoista
Oppiaineen
yhteyshenkilö tai
opinto-ohjaaja
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Neuvonta

Vertaistuki pikaviestiryhmässä

Vertaistuen tarjoaminen on yksi kustannustehokkaimmista tavoista järjestää neuvontaa opiskelijoille.
Vertaistuen avulla opiskelijat paitsi saavat relevanttia tukea matalalla kynnyksellä, myös tutustuvat
muihin opiskelijoihin ja kiinnittyvät ryhmään ja tätä myöten opintoihin.
•

Valitaan riittävä määrä tuutoreita, jotka neuvovat uusia opiskelijoita.

•

Uusille opiskelijoille järjestetään opintojen aluksi vapaamuotoinen tilaisuus, jona tuutorit vetävät.
Ryhmätapaamisen jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus myös jäädä tutustumaan toisiinsa.

•

Luodaan pikaviestiryhmä esimerkiksi Telegramiin, Whatsappiin tai Facebookiin, jonne kutsutaan kaikki
oppiaineen opiskelijat ja jossa voi kysyä vapaasti mitä vain.

•

•

Tietyn oppiaineen
opiskelijoille

Tuutorit ja mahdollisuuksien mukaan myös oppiaineen yhteyshenkilön ovat mukana ryhmässä. He
tiedottavat opiskelijoita esimerkiksi muutoksista ja muistuttavat tärkeistä tapahtumista, kuten
yhteishaun päivämääristä.
Opiskelijat voivat halutessaan myös perustaa omia vertaistukiryhmiään, joissa suunnittelijat ja tuutorit
eivät ole läsnä ja jossa keskustellaan vapaamuotoisemmin.

Nopea tapa saada
vastauksia akuutteihin
kysymyksiin

Tukiryhmien
käyttöaste,
käyttäjämäärä

Oppiaineen
yhteyshenkilö
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Neuvonta

Akateeminen tietopankki

Opiskelijoiden taidot kirjoittaa akateemista tekstiä tai vastata oppiaineensa tentteihin saattavat olla
varsinkin opintojen alussa heikot. Yliopiston sivustolle luodaan tietopankki, josta löytyy esimerkkejä
kirjoitustavasta ja vanhoista tenteistä ja josta opiskelijat voivat ottaa mallia.
•

•

Tietopankissa on esimerkki kysymyksiä ja -vastauksia, joiden avulla opiskelija saa kuvan tieteellisestä
kirjoittamisesta sekä laskujen esittämisestä.
Sivustolla voi olla myös tietoa tenteissä sallituista välineistä (esim. laskin) sekä linkityksiä esimerkiksi
YouTubeen.

Kaikille yliopiston
opiskelijoille

Tapa oppia
oppiaineelle tyypillinen
vastaustekniikka

Sivulataukset

Oppiaineen
yhteyshenkilö

Copyright Hellon. All rights reserved.

Neuvonta

Virtuaalinen tenttiklinikka

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät useinkaan ole samalla tavalla läsnä yliopiston kampuksella kuin
varsinaiset tutkinto-opiskelijat. Niinpä tutkinto-opiskelijoille tarjottava tenttien tarkistustilaisuus
laajennetaan virtuaaliseksi esim. Skypen tai virtuaalihuoneen välityksellä.
•

Tenttiklinikan valmistelee ja vetää oppiaineen opettaja.

•

Klinikoita pidetään säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa tai tentin jälkeen.

Tietyn oppiaineen
opiskelijoille

Opiskelijat saavat
palautetta tenteistään

Osallistujamäärä,
palautekysely jokaisen
klinikan jälkeen

Oppiaineen
yhteyshenkilö
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4.3
Ohjaus

Ohjauksen elementit
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Ohjaus

Oppiaineen yhteyshenkilön tuki

Jokaiseen avoimeen yliopistoon tarvitaan nimetty henkilö, joka neuvoo yleisissä opintoihin liittyvissä
asioissa, kuten esimerkiksi opintojen aikatauluttamisessa. Oppiaineen yhteyshenkilön palvelut ovat
kaikkien opiskelijoiden saatavilla ja hänen kanssaan voi asioida sähköpostitse, puhelimitse, chatissa
tai kasvokkain.
•

Oppiaineen yhteyshenkilö neuvoo henkilöitä, jotka vielä pohtivat omaa alaa tai joilla on muita haasteita
opintojen suorittamisessa.

•

Tarvittaessa oppiaineen yhteyshenkilö ohjaa opiskelijan tietyn oppiaineen opintosuunnittelijalle tai
muille asiantuntijoille.

•

Oppiaineen yhteyshenkilö tekee yhteistyötä opiskelijan toisen asteen opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelijoille ja opintoja
suunnitteleville ihmisille

Ihmisillä on foorumi
saada apua oman
alansa löytämiseen

Kontaktimäärät,
palautekysely

Avoimen yliopiston
johto
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Ohjaus

Virtuaalihuone

Monet avoimen yliopiston opiskelijoista opiskelevat etänä eivätkä pääse hyödyntämään kampuksella
tarjolla olevia opintopalveluja. Avoin yliopisto voi tuoda tämän palvelun opiskelijan ulottuville
virtuaalihuoneen avulla.
•

Virtuaalihuone toimii virtuaalisena neuvottelu- tai luokkatilana. Siellä voidaan järjestää esimerkiksi
ohjausta tai tutoreiden vetämiä neuvontasessioita.

•

Liittyminen virtuaalihuoneen tapahtumiin ei ole laite- tai paikkasidonnaista.

•

Erilaisten tilaisuuksien järjestäminen on helppoa nopeallakin aikataululla.

•

Pääkäyttäjä voi olla esim. oppiaineen yhteyshenkilö.

Avoimen yliopiston
opiskelijoille sekä
henkilökunnalle
Mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilöstön
osallistumisen yhteisiin
tilaisuuksiin
Tapahtumien määrä,
osallistujamäärä,
palautekysely

Oppiaineen
yhteyshenkilö
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Ohjaus

Tarkistuspisteet

Avoimen yliopiston opiskelijat jäävät herkästi yksin opintojen kriittisessä vaiheessa. Varsinkin etänä
opiskelevat eivät tiedä, että apua on saatavilla eivätkä osaa pyytää sitä. Säännölliset oppiaineen
yhteyshenkiön ja opiskelijan väliset tarkistuspisteet antavat opiskelijalle tietoisuuden, että apua on
tarjolla ja auttavat hänet kriittisten vaiheiden yli.
•

Tarkistuspisteet -kohtia ovat HOPS:n laadinta, ensimmäisten opintojen suoritus, jatko-opintojen
suunnittelu sekä yhteishaku.

•

Ensimmäisestä tarkistuspisteestä tiedotetaan orientaatiotilaisuudessa ja siitä muistutetaan
pikaviestiryhmässä. Muiden järjestäminen on opiskelijan vastuulla; hänelle kerrotaan, että apua on
tarjolla ja häntä pyydetään häntä olemaan tarvittaessa yhteydessä suunnittelijaan tai opinto-ohjaajaan.

•

Osa tarkistuspisteistä voivat olla automatisoituja muistutusviestejä, kyselyitä tai ennalta
aikataulutettuja ja teemoitettuja ohjaustuokioita, jotka ovat avoimia kaikille opiskelijoille. Tällöin kyselyn
palautemekanismi suunnitellaan niin, että se ohjaa opiskelijaa ottamaan tarvittaessa yhteyttä
oppiaineen yhteyshenkilöön.

Avoimen yliopiston
opiskelijoille, erityispaino
nivelvaiheissa olevissa
opiskelijoissa
Opiskelijat saavat apua
opintojensa kannalta
kriittisessä vaiheessa

Osallistujamäärät,
palautekysely

Oppiaineen
yhteyshenkilö
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5
Opintopalvelujen palvelupolku
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Avoimen väylän opintopalvelujen palvelupolku
•

Olemme mallintaneet geneerisen avoimen väylän polun, jossa
tarkastellaan ihmisen siirtymistä potentiaalisesta opiskelijasta avoimen
väylän opiskelijaksi ja siitä eteenpäin tutkinto-opiskelijaksi sekä
määrittäneet, millaista tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta opiskelija
tarvitsee polkunsa varrella.

•

Olemme myös mallintaneet reittikohtaiset opintopalvelujen palvelupolut,
jotka löytyvät esityksen lopussa olevasta liitteestä. Suosittelemme
kuitenkin käyttämään geneeristä polkua opintopalveluiden suunnitteluun.

Palvelupolku kiteyttää
palvelun eri vaiheet,
asiakkaan kokemuksen
sekä keskeiset ehdotukset
siitä, miten asiakkaan
tarpeisiin vastataan.
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6
Suositukset yliopistoille avoimen
väylän käyttäjälähtöisyyden ja
menestyksen varmistamiseksi
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Tiedekunta avainasemassa avoimen väylässä
Avoimen yliopiston opiskelijan siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan on yksi
opintojen kriittisistä vaiheista. Tämän nivelvaiheen saumattomuuden varmistamiseksi
avoimen yliopiston oppiaineen yhteyshenkilön on syytä tehdä yhteistyötä yliopiston hakijaja opiskelijapalveluiden sekä opinto-ohjaajan kanssa.
•

Monille opiskelijoille siirtyminen avoimesta yliopistosta tiedekunnan puolelle aiheuttaa
epävarmuutta. Epävarmuutta voivat aiheuttaa esimerkiksi tiedekunnan erilaiset käytännöt,
järjestelmät tai pääainevalinnat.

•

Yhteistyön on hyvä näyttäytyä opiskelijalle niin, että hän voi käyttää jo avoimen yliopiston
opintojensa aikana tiedekunnan tarjoamia ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Toimenpiteiden
tavoitteena on edesauttaa
opiskelijoiden sujuvaa
siirtymistä avoimen
väylän opiskelijasta
tiedekunnan opiskelijaksi
sekä edistää
väyläopiskelijoiden
integroitumista olemassa
oleviin opiskelijaryhmiin.
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Hallinto

Avoimen väylän valintakriteereiden pysyvyys

Avoimen väylän houkuttelevuus vaihtoehtoisena tapana aloittaa yliopistotutkinnon
suorittaminen riippuu pitkälti siitä, miten ennustettavaa tutkinto-opiskelupaikan saaminen on
väylän kautta. Tämä taas riippuu tiedekuntien linjapäätöksistä. Valintakriteereiden
ennustettavuus useammaksi vuodeksi on perustavanlaatuinen välttämättömyys, jota ilman
muut ponnistelut avoimen väylän kehittämiseksi menevät pahimmillaan kokonaan hukkaan.
•

Ehdotamme, että tiedekunnat varmistavat avoimen väylän valintakriteerien pysyvyyden mielellään
3-5 vuodeksi kerrallaan – mitä pidemmäksi ajaksi, sen parempi. Tämä mahdollistaa opiskelujen
pitkäjänteisen suunnittelun ja opiskelijoiden hakeutumisen valitsemaansa oppiaineeseen.

•

Tiedekuntatasolla päätettävät valintakriteerit sisältävät todistusvalinnan ja pääsykokeen sekä
avoimen väylän suhteet, väylän laajuuden (kuinka monta opiskelijaa väylän kautta otetaan tutkintoopiskelijoiksi vuosittain), väylän pituuden (kuinka monta opintopistettä tutkintopaikan saamiseksi
vaaditaan), suoritettujen opintojen vähimmäistason (millä arvosanoilla tutkinto-opiskelijaksi
pääsee) ja opintojen sisällön sekä näiden suhteen tutkinto-opintoihin.

Opiskelijoille ja opintoja
suunnitteleville ihmisille

Varmistetaan avoimen
väylän houkuttelevuus

Väyläopiskelijoiden
valmistumisprosentti

Yliopiston
koulutusneuvosto ja
yliopiston/
tiedekunnan johto
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Hallinto

Avoimen yliopiston ja tiedekunnan
yhteistyötä lisäävät toimintamallit

Avoimen yliopiston opiskelijan siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan on yksi opintojen
kriittisistä vaiheista. Tämän nivelvaiheen saumattomuuden varmistamiseksi avoimen yliopiston
oppiaineen yhteyshenkilön on syytä tehdä yhteistyötä yliopiston hakija- ja opiskelijapalveluiden
sekä opinto-ohjaajan kanssa.
•

Monille opiskelijoille siirtyminen avoimesta yliopistosta tiedekunnan puolelle aiheuttaa
epävarmuutta. Epävarmuutta voivat aiheuttaa esimerkiksi tiedekunnan erilaiset käytännöt,
järjestelmät tai pääainevalinnat.

•

Yhteistyön on hyvä näyttäytyä opiskelijalle niin, että hän voi käyttää jo avoimen yliopiston
opintojensa aikana tiedekunnan tarjoamia ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Tiedekuntaan siirtyvät
avoimen yliopiston
opiskelijat

Varmistetaan avoimen
väylän saumattomuus

Kysely väyläopiskelijoille
ensimmäisenä vuonna
tutkinto-opiskelijana

Yliopiston/tiedekunnan
ja avoimen yliopiston
johto
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Hallinto

Avoimen väylän opintojen arvioinnin aikataulutus

Monissa avoimen väylän oppiaineissa on tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen kriteerinä opintojen
arvosana. Silloin kun näin on, opinnot avoimen väylällä on järjestettävä niin, että opiskelija saa
arvosanat hyvissä ajoin ennen yhteishakua.
•

Avoimen väylän arvo opiskelijoille on siinä, että he todistavat opiskelukelpoisuutensa muuten kuin
stressaavien pääsykokeiden tai ylioppilastodistuksen arvosanoilla. Tämä avoimen väylään kuuluva
”rauha” kuitenkin kärsii, jos opiskelijat joutuvat jännittämään avoimen yliopiston opinnoista
saamiaan arvosanojaan yli yhteishaun.

•

Opiskelijalla olisi oltava näkyvyyttä siihen, pääseekö hän tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän
kautta. Muuten hän joutuu pohtimaan, osallistuisiko varmuuden vuoksi myös pääsykokeisiin.

•

Tiedekuntien olisi syytä varmistua siitä, etteivät niiden omat prosessit estä opiskelijoilta
näkyvyyttä tähän tärkeään asiaan.

Tiedekuntaan siirtyvät
avoimen yliopiston
opiskelijat

Epävarmuuden
vähentäminen

Kysely
väyläopiskelijoille
ensimmäisenä vuonna
tutkinto-opiskelijana

Yliopiston/tiedekunnan
johto
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Hallinto

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Yhteistyö erilaisten aikuiskoulutusoppilaitosten, kuten kesäyliopistojen, kansalais- ja
työväenopistojen ja kansanopistojen kanssa on ominaista Suomen avoimelle yliopistoopetukselle. Vaikka tämä takaa alueellisen tasa-arvon, potentiaaliselle opiskelijalle yhteistyö
näyttäytyy sekavana. Avoimen yliopiston olisikin määritettävä tarkkaan, miten erottaa avoimen
yliopiston opetus yhteistyöoppilaitoksessa annettavasta saman oppiaineen opetuksesta.
•

•

•

Potentiaalisen opiskelijan tärkein tietolähde on Google, joka antaa geneerisellä hakusanalla (esim.
Oikeustiede avoin yliopisto) tulokseksi liudan avoimia yliopistoja ja avoimen yliopiston
yhteistyöoppilaitoksia. Opiskelijan on tällaisessa tilanteessa hyvin vaikea hahmottaa, mitä eroa
oppilaitosten opetuksella on ja minne hänen olisi syytä hakeutua opiskelemaan. Hänen voi olla
myös ilmoittautumisen jälkeen vaikea hahmottaa, mihin oppilaitokseen hän opintojaan suorittaa
ja minkä tahon kanssa hänen olisi kommunikoitava opintojensa edistymisestä.
Linjanvetona voi olla esim. se, että avoin yliopisto tarjoaa verkko-opetusta, mutta alueellisesti
toimiva aikuisoppilaitos lähiopetusta. Verkossa tapahtuvaa, täysin samansisältöistä opetusta ei
pitäisi tarjota yhteistyöoppilaitoksissa.

Tiedekuntaan siirtyvät
avoimen yliopiston
opiskelijat

Varmistetaan avoimen
väylän saumattomuus

Väyläopiskelijoiden
valmistumisprosentti

Avoimen yliopiston
johto

Avoimen yliopiston olisi hyvä yhteistyötä solmiessaan miettiä myös sitä, miten ero
opintosisällöissä kommunikoidaan potentiaalisille opiskelijoille. Tämän asian olisi selvittävä
opiskelijalle mielellään jo Googlen hakutulosten metakuvauksessa (meta description, kts
hakuoptimointiohjeet).
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Käyttäjälähtöisten opintopalvelujen
jalkautussuunnitelma
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Opintokonseptin jalkautus

Hallinnollinen tuki

Opintopalveluiden konsepti

Syksy 2019
•

Oppiaineen hakukoneoptimoitu
markkinointisivusto

•

Vuosi 2021

•

Opintopolku.fi

•
•

Opintovalmiuksia mittaava testi
Ura- ja opiskelijatarinat
Usein kysytyt kysymykset (UKK)

•

•

Hyväksymissähköposti opiskelijalle
Vertaistuki pikaviestiryhmässä
Orientaatiotilaisuus

•

Akateeminen tietopankki
Virtuaalinen tenttiklinikka
Chattirobotti

•

Oppiaineen yhteyshenkilön tuki

•

Tarkistuspisteet

•

Virtuaalihuone

•

Avoimen väylän valintakriteereiden pysyvyys
Avoimen yliopiston ja tiedekunnan yhteistyötä
lisäävät toimintamallit

•

Avoimen väylän opintojen arvioinnin
aikataulutus

•

Yhteistyö muiden oppilaitosten
kanssa

Tiedotus

Neuvonta

Vuosi 2020
.

•

•

Ohjaus

Hallinto

•
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Jalkautuksen seuranta 2019
Syksy 2019

Seuranta vuoden 2019 lopussa
•
•

Opintopalveluiden konsepti

•

Oppiaineen hakukoneoptimoitu markkinointisivusto

•

Tiedotus

•

•
Neuvonta

•

•

Hyväksymissähköposti opiskelijalle
Vertaistuki pikaviestiryhmässä
Orientaatiotilaisuus

•
•
•
•

•

Ohjaus

•

Oppiaineen yhteyshenkilön tuki

•

Hallinnollinen tuki

•

•
Hallinto

•

Avoimen väylän valintakriteereiden pysyvyys
Avoimen yliopiston ja tiedekunnan yhteistyötä lisäävät toimintamallit

•
•

Onko markkinointisivusto luotu?
Miten työlästä sivuston luonti ja ylläpito on ollut?
Millaista palautetta sivusto on saanut?
Millaiset kävijämäärät sivustolla on?
Ovatko opiskelijoiden suorat yhteydenotot vähentyneet?
Onko hyväksymissähköpostin sisältö uudistettu konseptinmukaiseksi?
Onko pikaviestintä otettu käyttöön vertaistuen välineeksi?
Onko orientaatiotilaisuuden streamaus suunniteltu?
Ovatko opiskelijoiden suorat yhteydenotot vähentyneet?
Onko määritetty, kuka (tai mikä taho) on yhden luukun periaatteen
mukainen opiskelijoiden yhteyshenkilö?
Onko luotu palautejärjestelmä, jonka avulla tuen laatua seurataan?
Millaista palautetta yhteyshenkilöt ovat saaneet?
Onko pystytty edistämään sitä, että koulutusneuvosto ja tiedekunnat
määrittävät avoimen väylän valintakriteerit 3-5 vuodeksi eteenpäin?
Onko avoimen yliopiston ja tiedekunnan ohjaus- ja neuvontapalveluihin luotu yhteistyötä edistävä toimintamalli? Millainen se on?
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Jalkautuksen seuranta 2020
2019
.

Vuosi 2020

Seuranta vuoden 2020 lopussa
•

Opintopalveluiden konsepti

•

Opintopolku.fi

•
•

Tiedotus

•

•
Neuvonta

•
•

Opintovalmiuksia mittaava testi
Ura- ja opiskelijatarinat
Usein kysytyt kysymykset (UKK)

•
•
•
•
•

Ohjaus

•

Tarkistuspisteet

•
•

Hallinnollinen tuki

•

•

•
Hallinto

Avoimen väylän opintojen arvioinnin aikataulutus

•

Onko opintopolku.fi:n kehitys edistynyt niin, että avoimen yliopiston
opetussisältö ja avoimen väylät ovat sieltä helposti löydettävissä?
Kuinka työlästä sivuston ylläpito on oppiaineen yhteyshenkilölle?
Onko oppiaineen yhteyshenkilölle selvää, millaista sisältöä
opintopolku.fi:ssä on suhteessa markkinointisivustoon?
Onko testi ja uratarinat tuotettu?
Onko UKK-osio koostettu?
Millaista palautetta testi, tarinat ja UKK ovat saaneet?
Miten paljon niitä on katsottu tai käytetty?
Ovatko opiskelijoiden suorat yhteydenotot vähentyneet?
Onko kriittiset tarkistuspisteet kullekin oppiaineelle määritelty?
Onko tarkistuspisteistä viestitty opiskelijoille selvästi?
Onko tarkistuspisteiden yhteyteen luotu palautejärjestelmä?
Millaista palautetta tarkistuspisteet ovat saaneet?
Onko pystytty edistämään sitä, että koulutusneuvosto ja tiedekunnat
määrittävät avoimen väylän valintakriteerit 3-5 vuodeksi eteenpäin?
Onko avoimen yliopiston ja tiedekunnan ohjaus- ja neuvontapalveluihin luotu yhteistyötä edistävä toimintamalli? Millainen se on?
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Jalkautuksen seuranta 2021

Opintopalveluiden konsepti

2019
.

2020
.

2021
.

Seuranta vuoden 2021 lopussa

Tiedotus

•

•
Neuvonta

•
•

Akateeminen tietopankki
Virtuaalinen tenttiklinikka
Chattirobotti

•
•
•
•

Ohjaus

•

Virtuaalihuone

•

Hallinnollinen tuki

•
•

•
Hallinto

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

•

Onko tietopankki, tenttiklinikka ja chattirobotti katsottu
tarkoituksenmukaisiksi ja jos on, onko ne toteutettu?
Onko niiden yhteyteen luotu palautejärjestelmä?
Millaista palautetta ne ovat saaneet?
Mikä on niiden käyttömäärä ja käyttöaste?
Onko virtuaalihuone katsottu tarkoituksenmukaiseksi ja jos on, onko
se toteutettu? Onko etäyhteydenoton tarve ratkaistu muilla tavoin?
Onko virtuaalihuoneen yhteyteen luotu seuranta- ja
palautejärjestelmä?
Mikä on virtuaalihuoneen käyttömäärä ja käyttöaste?
Onko pystytty määrittämään, miten avoimen yliopiston opetus
eroaa yhteistyöoppilaitoksessa annettavasta opetuksesta?
Seurataanko avoimen yliopiston ja yhteistyöoppilaitosten
viestinnän selkeyttä opiskelijan näkökulmasta?
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Kiitos!
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Liite:
Peilauspintana toimineet
avoimen reitit
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Peilauspintana toimineet avoimen väylän
oppiaineet
•

Käytimme työtä tehdessämme esimerkkeinä kolmea erilaista avoimen
reittiä (näyttöreitti, vaihtoehtoinen reitti ja elinikäisen oppimisen reitti) ja
niihin kuuluvaa kolmea eri oppiainetta. Kaksi näistä, Kevätväylä ja HTKtutkintoon johtavat oikeustieteen opinnot, olivat jo vakiintuneita avoimen
väyliä, ja niihin sisältyi jo nyt hyviä, testattuja ja iteroituja
opintopalveluiden käytäntöjä. Yksi reitti, tietojenkäsittelytiede,
puolestaan oli uusi oppiaine avoimen väylällä. Seuraavilla sivuilla luomme
katsauksen näihin reitteihin ja oppiaineisiin.

•

Olemme myös mallintaneet, miten näiden reittien ja oppiaineiden
erilaisiin kohderyhmiin kuuluvat opiskelijat (toisen asteen opiskelijat,
välivuotta viettävät nuoret ja aikuisopiskelijat) kokevat opintopalvelut
avoimen väylän aikana ja millaiset heidän tarpeensa opintopalveluille ovat.
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Näyttöreitti
Näyttöreitti on tarkoitettu toisen asteen opintoja (lukio, ammattikoulu) suorittaville oppilaille.
Opiskelija voi toisen asteen opintojensa aikana ottaa maksuttomia kursseja avoimesta
yliopistosta ja syventää näin tietotaitojaan sekä kokeilla, miten oppiaineen opiskelu
yliopistossa käytännössä tapahtuu ja sopisiko se itselle. Opiskelut lasketaan hyväksi toisen
asteen opintoihin sekä tavoiteltavaan yliopistotutkintoon.
Näyttöreitillä toisen asteen oppilaitoksen opinto-ohjaajat ovat keskeisessä roolissa
kertomassa opiskelijoille näyttöreitistä, ohjaamassa heitä opintojen suorittamisessa sekä
tukemassa heitä jatko-opintojen suunnittelussa.
Pilotti: Tietojenkäsittelytiede
Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi
Avoimen väylän vaatimus:
15 op eli kolme kurssia (yhden on oltava ohjelmointi), keskiarvosana 3.
Asiakasymmärrys:
• 2 opiskelijaa Åbo Akademista
• 1 opiskelija Itä-Suomen yliopistosta
• 2 opoa Itä-Suomen yliopiston alueelta
Copyright Hellon. All rights reserved.

Ihannepolku näyttöreitille (tietojenkäsittelytiede 15 op)
“Tämä menee Opiskelija perehtyy
Opiskelija kuulee
Opiskelija ilmoittautuu
Avoimen yliopiston opo ottaa
yliopiston opo ottaa
“Tarvitsen
“Onhan kaikkiAvoimen
tarvittava
“Tarvitsen lisätietoja
“Tarvitsen jonkun,
näyttöreitistä
opintoopintoihin avoimen yliopiston
opinto-ympäristöön ja eri
yhteyttä opiskelijaan,
yhteyttä opiskelijaan
niin kuin
tietoa
vaihtokasassa ja pääsenhän
suoraan ja sopii
minua kiinnostavasta
joka osaa neuvoa
ohjaajalta ja löytää opon
verkko-sivuilla ja saa ajattelinkin”
järjestelmiin.
varmistaa ettei tällä ole
tarvittaessa tapaamisen, jossa
ehdoista”
tutkinto-opiskelijaksi?”
oppiaineesta”
käytännön
asioissa”
avustuksella lisätietoja
vahvistusviestin.
epäselvyyksiä ja auttaa
varmistetaan eteneminen ja
näyttöreitistä yliopistojen
omilta sivuilta sekä
TRY-hankkeen verkkosivuilta.

opintojen suunnittelussa.

Ennen opintoja

riittävät suoritukset.

Opiskelija saa automaattisen
“Huh,
viestin, kun opintosuoritukset
kaikki
on kirjattu opintorekisteriin ja
selvää!”
pääsy tiedekuntaan on
varmistunut.

Avoimen opintojen aikana

Tiedekuntaan
siirtyminen

+
0

Opiskelija
Opiskelija löytää
Opiskelija
Opiskelija saa
perehtyy
kuulee
opon avustuksella
ilmoittautuu
vahvistusviestin
opintonäyttöreitistä lisätietoja
opintoihin
opiskelijaksi
ympäristöön ja
opintonäyttöreitistä
avoimen
hyväksymisestä.
“Tarvitsen tietoa vaihtoehdoista”
“Tämä menee niin kuin ajattelinkin”
“Miten näitä järjestelmiä
eri järjestelmiin.
ohjaajalta.
yliopistojen omilta yliopiston
Vahvistusviesti
käytetään?”
sivuilta sekä
verkkosisältää infopaketin
Opintopolku.fi:stä. sivuilla.
opiskelusta sekä
“Tarvitsen lisätietoja minua
tietoa opintokiinnostavasta oppiaineesta”
ympäristöistä.

- Opiskelija

Opo
(Opintopolku)

Markkinointisivu
Opintopolku

Hyväksymissähköposti

Oppiaineen
Opiskelija
yhteyshenkilö
osallistuu
ottaa yhteyttä
opetukseen
opiskelijaan,
ja
“Tarvitsen jonkun, joka osaa
varmistaa ettei
tentteihin.
neuvoa käytännön asioissa”
tällä ole
epäselvyyksiä ja
auttaa opintojen
suunnittelussa.

Oppiaineen
yhteyshenkilö

Oppiaineen
Opiskelija
Opiskelija saa
Opinnot
yhteyshenkilö
hakee
automaattisen
tiedekunnassa
ottaa yhteyttä
opiskeluviestin, kun
alkavat.
opiskelijaan ja
paikkaa
opintosuoritukset
“Onhan kaikki tarvittava kasassa ja
“Huh, kaikki selvää”
sopii tarvittaessa
yhteishaussa.
on kirjattu
pääsenhän suoraan
tapaamisen,
jossa
opintorekisteriin
tutkinto-opiskelijaksi?”
varmistetaan
ja pääsy
eteneminen ja
tiedekuntaan on
riittävät
varmistunut.
suoritukset.

Oppiaineen
yhteyshenkilö

Meili
Tarve opintopalveluille

Copyright
Hellon. All
rights itsenäisesti
reserved.
Opiskelija
toimii

Vaihtoehtoinen reitti
Vaihtoehtoinen reitti on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet toisen asteen
opinnot (lukio, ammattikoulu) loppuun. Välivuoden aikana opiskelija suorittaa avoimia
yliopisto-opintoja ja hakee niiden pohjalta tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon.
Vaihtoehtoisessa reitissä tärkeässä osassa on ryhmän tuki, joka kannustaa opiskeluissa.
Vaihtoehtoisen reitin opinnot saa suoraan luettua osaksi tutkinto-opiskelua, mikä lyhentää
opiskeluaikaa.

Pilotti: Tekniikan väylä
Aalto-yliopisto
Väylä on ollut olemassa jo yli 10 vuotta
Avoimen väylän vaatimus:
27 op, painotettu keskiarvosana 3
Asiakasymmärrys:
• 6 väylän opiskelijaa
• 2 väylän kautta sisään päässyttä ensimmäisen vuoden opiskelijaa
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Ihannepolku vaihtoehtoiselle reitille (Kevätväylä 27 op)
Opiskelija etsii tietoa netistä
ja löytää
TRY-hankkeen
tai
“En
päässyt
yliopistoon,
avoimen
mitä
voin yliopiston
tehdä jo sivut.
nyt?”

+

Opiskelija saa vahvistusviestin
Opiskelija osallistuu
opiskelijaksi
hyväksymisestä.
orientaatiopäivään
ja minun
tapaa kuuluu
“Miten
avoimessa
“Missä opinnot
“Minne
Vahvistusviesti sisältää
opon/koordinaattorin,
opiskellaan?”
ovat ja keitä
muita mennä ja miten
infopaketin opiskelusta sekä
tuutorit sekä muut opiskelijat
väylällä opiskelee?”
luennolla toimitaan?”
maksuvahvistuksen.
sekä käy läpi käytännön
asioita. Mahdollisuus
osallistua etänä.

Ennen opintoja

Tapaaminen avoimen
Opiskelija saa muistutuksen
Opiskelija saa automaattisen
yliopiston
opon/
sekä “Riittävätkö arvosanani,
viestin, kun opinto“Opiskelu
tuntuu
“Miten toiminyhteishausta
yhteishaussa?
koordinaattorin
kanssa, jolloin
sen tekemiseen.
suoritukset on kirjattu
tulenko pääsemään
vaikealta.
Voinko laittaa ohjeistuksen
ykköstoiveeksi
varmistetaan opintojen
Tarvittaessa tapaaminen
opintorekisteriin ja pääsy
sisään?”
Pärjäänköhän?
muun vaihtoehdon?”
sujuminen ja opiskelijan
opinto-ohjaajan/
tiedekuntaan avoimen
fiilikset.
koordinaattorin kanssa.
väylästä on varmistunut.

Tiedekuntaan
siirtyminen

Avoimen opintojen aikana

0

Opiskelija on
Opiskelija etsii
Opiskelija
Opiskelija saa
“Mitä minun
pitää nyt tehdä
“En päässyt
mitäja
kuullut
avoimenyliopistoon,
tietoja netistä
ilmoittautuu
vahvistusviestin
ja miten avoimessa
voin tehdä
jo nyt?”
väylästä
toisen
löytää avoimen
opintoihin.
opiskelijaksi
opiskellaan?”
asteen
yliopiston sivut tai
hyväksymisestä.
opintojen
oikean sivun
Vahvistusviesti
opintoOpintopolku.fi:ssä
sisältää
ohjaajalta.
.
infopaketin
opiskelusta sekä
maksuvahvistuksen.

Opo
(Opintopolku)

Markkinointisivu
Opintopolku

Hyväksymismeili

Opiskelija
Kaikille
ovat ja keitä
osallistuu“Missä opinnot
yhteinen
muita väylälläopiskelujen
opiskelee?”
orientaatiopäivään ja tapaa
aloituspäivä.
oppiaineen
yhteyshenkilön,
tuutorit sekä
muut opiskelijat
sekä käy läpi
käytännön asioita.
Mahdollisuus
osallistua etänä.

Oppiaineen
yhteyshenkilö
Tuutorit
Vertaiset

Oppiaineen
yhteyshenkilö
Vertaiset

Opiskelija saa
Opiskelija
Tapaaminen
Opiskelija
Opiskelija saa
“Minneavoimen
minun kuuluu mennä
muistutuksen “Miten
toimin yhteishaussa?
aloittaa
hakee
automaattisen
ja miten
luennollaopon
toimitaan?”
yhteishausta Voinko
laittaa ykköstoiveeksi
ensimmäisen
yliopiston
opiskeluviestin, kun
sekä
muun
vaihtoehdon?”opintojakson
tai oppiaineen
paikkaa
ohjeistuksen sen yhteishaussa. suoritukset on
kurssit.
yhteyshenkilön
tekemiseen.
kanssa,
jolloin
kirjattu
“Opiskelu
tuntuu
vaikealta.
Tarvittaessa
varmistetaan
opintorekisteriin
“Riittävätkö arvosanani,
Pärjäänköhän?
tapaaminen
opintojen
ja pääsy
tulenko pääsemään sisään?”
opinto-ohjaajan/
sujuminen ja
tiedekuntaan
oppiaineen
opiskelijan
avoimen
yhteyshenkilön
fiilikset.
väylästä on
kanssa.
varmistunut.

Oppiaineen
yhteyshenkilö

Muistutus
pikaviestiryhmässä

Opiskelija saa
Opinnot
“En
ole fuksi enkä toisen
virallisen
tiedevuoden
olen?”
tiedon opiskelija, kuka
kunnassa
opiskelupaikas
alkavat.
ta tiedekunnassa.

Meili
Tarve opintopalveluille

Copyright
Hellon. All
rights itsenäisesti
reserved.
Opiskelija
toimii

Elinikäisen oppimisen reitti
Elinikäisen oppimisen reitti on suunnattu työelämässä oleville, uramuutosta suunnitteleville
tai osaamistaan kehittäville aikuisille. Tarve opiskeluun voi nousta omasta kehittymishalusta
tai laajemmin työelämässä tapahtuvista kehityssuunnista.
Monet aikuiset suorittavat avoimessa täydennysopintoja, mutta kokonaisten tutkintojen
suorittamista halutaan helpottaa, koska niiden asema työmarkkinoilla on yksittäisiä
suorituksia vahvempi. Haasteena on, että aikuisilla on vain vähän aikaa ja mahdollisuuksia
opiskeluun. Tarkoituksena on, että koko tutkinto suoritetaan avoimessa yliopistossa, mutta
tiedekuntaan siirrytään valmistumaan kandiksi tai tekemään maisteriopinnot.
Pilotti: Erikoisjuristitutkinto HTK/HTM, julkisoikeus
Itä-Suomen yliopisto
Avoimen väylä ollut olemassa vuodesta 2003 lähtien
Opiskelijoita on vuosittain noin 3400.
Avoimen väylän vaatimus:
60 op eli kolme kurssia, ei arvosanavaatimuksia.
Asiakasymmärrys:
• 2 väylän opiskelijaa
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ti

Ihannepolku elinikäisen oppimisen reitille (oikeustieteet 60 op)
“Kiinnostaisi
opiskella
töiden
Opiskelija löytää
tiedon
ohessa,
mutta en tiedä
opiskelumahdollisuuksista
avoimen yliopiston omilta
mahdollisuuksista”
sivuilta tai TRY-hankkeen
sivuilta.

“Mitä minun
pitää nyt
Opiskelija
saa vahvistusviestin
opiskelijaksi
hyväksymisestä.
tehdä ja miten
avoimessa
Vahvistusviesti
sisältää
opiskellaan?”
infopaketin opiskelusta sekä
maksu-vahvistuksen.

Ennen opintoja

“Hyvä, ettäjoko
välillä on mahdollisuus
“Miten
minun
Opintokoordinaattori
ottaa
Suunnittelutapaaminen
Opiskeljja on yhteydessä
varmistua,
että asiat etenevät
oikeaan
yhteyttä ja kehottaa
tai skypessä.
opintokoordinaattoriin,
kun
kannattaisi edetä?”kasvotusten
sopimaan opintojen
60 opintopistettä on täynnä.
suuntaan ja saan kysyä neuvoja!”
ohjaustapaamisen (etenkin
jos opiskelijalla on aiempi
korkea-koulututkinto).

“Onneksi
sain hakee
apua opintojen
Opiskelija
suunnitteluun!”
opiskelupaikkaa tiedekuntaan
yhteishaussa.

Tiedekuntaan
siirtyminen

Avoimen opintojen aikana

+
0

Opiskelija löytää
Opiskelija
Opiskelija saa
tiedon opiskeluilmoittautuu
vahvistusviestin
“Kiinnostaisi
opiskella töiden
“Mitä minun
pitää nyt tehdä
mahdollisuuksista
opintoihin.
opiskelijaksi
ohessa,
ja mitenhyväksymisestä.
avoimessa
avoimenmutta
yo:n en tiedä
mahdollisuuksista”
opiskellaan?”
omilta sivuilta tai
Vahvistusviesti sisältää
Opintopolku.fi:stä.
infopaketin opiskelusta
sekä maksuvahvistuksen.

Markkinointisivu

Hyväksymismeili

Oppiaineen
Opiskelija
yhteyshenkilö ottaa
aloittaa
“Miten minun kannattaisi
yhteyttä ja
opinnot
edetä?”
kehottaa sopimaan
opintojen
ohjaustapaamisen
“Onneksi sain apua
opintojen
suunnitteluun!” (etenkin jos
opiskelijalla on
aiempi korkeakoulututkinto).

Oppiaineen
yhteyshenkilö

OhjausCheckpoint:
tapaaminen
Opiskeljja on
“Hyvä,
että välillä on
joko
yhteydessä
mahdollisuus varmistua, että
kasvotusten
opoon, kun 60
asiat etenevät oikeaan
tai skypessä.
op on täynnä.

Opiskelija siirtyy
Opiskelija saa
tiedekunnan
virallisen tiedon
“Haluan tutkinnon nopeasti.
puolelle
opiskelupaikasta
valmistumista
tiedekunnassa.
Miten voin tehdä
varten

Opiskelija hakee
opiskelupaikkaa
“Onnistuin!”
tiedekuntaan
yhteishaussa

suuntaan ja saan kysyä
neuvoja!”

Oppiaineen
yhteyshenkilö

Check point
-keskustelu

henkilökohtaisen
opintosuunnitelman?”

Muistutus
pikaviestiryhmässä
Tarve opintopalveluille

Copyright
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Opiskelija
toimii

